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ZOPAKUJ SI… 

 Co je to biomasa? 

 

 Jaký je rozdíl mezi ekologickým a 

energetickým pojetím biomasy? 

 

 Od kdy se na našem území biomasa 

využívá? 

 



ZOPAKUJ SI… 

 Co je to biomasa? 
 energie z přírodních organických látek rostlinného i 

živočišného původu 

 

 Jaký je rozdíl mezi ekologickým a 
energetickým pojetím biomasy? 
 množství jedinců na danou plochu / objem 

 zdroj energie 

 

 Od kdy se na našem území biomasa využívá? 
 nejstarší zdroj energie 

 od 18. století (později uhlí) 

 první kombinace s uhlím 1999 Hodonín  

 



ZOPAKUJ SI… 

 Co je to „energetická rostlina“? 

 

 Jaké konkrétní rostliny jsou do tohoto 

pojmu zahrnuty? 

 

 Jaké výhody představuje využití 

biomasy? 

 

 



ZOPAKUJ SI… 

 Co je to „energetická rostlina“? 

 nenáročná rostlina schopna rychlého a aktivního 

růstu 

 Jaké konkrétní rostliny jsou do tohoto pojmu 

zahrnuty? 

 řepka olejka, vrba, komonice bílá, šťovík, konopí 

seté, bříza, laskavec, akát, čičorka pestrá… 

 Jaké výhody představuje využití biomasy? 

 nevypouští emise, obnovitelná, dostupná, možnost 

zpracování odpadů, využití popela,… 

 

 

 



ZOPAKUJ SI… 

 Jaké nevýhody představuje využití 

biomasy? 

 

 Kde se v ČR využívá biomasa? 

 

 Jaké jsou typy biomasy? 



ZOPAKUJ SI… 

 Jaké nevýhody představuje využití biomasy? 

 velké skladovací prostory, nižší výhřevnost, 

nutná úprava,… 

 Kde se v ČR využívá biomasa? 

 Tisová, Poříčí, Ledvice, Dvůr Králové, 

Chvaletice, Jindřichův Hradec 

 Jaké jsou typy biomasy? 

 přírodní, uměle pěstovaná, odpadní, zemědělská, 

lesní, suchá, mokrá… 



NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY 

ZPRACOVÁNÍ BIOMASY 

 Spalování 

 

přímé využití suché biomasy 

 

nejstarším palivem dřevo 

 

dnes dřevní odpady, štěpky, pelety ze 

slámy,… 

 

 



NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY 

ZPRACOVÁNÍ BIOMASY 

 zplyňování  

 

využití suché i mokré biomasy (chlévská 

mrva, kejda, zbytky překvašených rostlin,…) 

 

následné spalování plynu 

 

bioplynové stanice – z bioplynu výroba tepla 

a el. energie 

 



NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY 

ZPRACOVÁNÍ BIOMASY 

 zkapalnění 

zkapalnění bioplynu 

 

výhodné pro spalovací motory 

 

vznik bionafty 

 

využití řepkového oleje 

 

mísí se s ethanolem 
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